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Kiinteistöalan kustannukset, kuten tonttivuok-
rat, jätehuollon kustannukset, henkilöstökulut 
sekä energia- ja vesimaksut, ovat nousseet. Jou-
dumme tarkistamaan neliövuokria 1.3.2022 alka-
en. Keskimääräinen korotus vuonna 2022 on 3,2 
%. Vuokrantarkistus ei koske soluasuntoja, joi-
den vuokrat säilyvät ennallaan vuonna 2022. 
Myöskään pysäköintipaikkojen kuukausimaksui-
hin ei tule korotuksia.  

Ota yhteyttä vuokravalvontaan  
lähettämällä viesti asukassivustolla: 

asukassivusto.poas.fi 

POASTINEN 
Kohdekohtaisista uusista neliövuokrista ilmoitetaan 
erillisessä vuokrantarkistuskirjeessä, joka lähetetään 
kaikille asukkaille joulukuun loppuun mennessä. Sa-
massa yhteydessä lähetetään myös ensi vuoden vuok-
ralaskut. Ilmoitathan vuokravalvontaan mikäli et ole 
saanut vuokralaskuja vuoden loppuun mennessä.  

Vuodenvaihteen 
poikkeusaukiolot 

Vuodenvaihteessa palveluajoissamme on pari 
muuttujaa. Katso tästä poikkeusajat ja ohjeet, 
mihin ottaa yhteyttä palveluaikojen ulkopuolella. 
 
Palveluaikojen poikkeukset: 

• Pe 17.12.2021 palvelemme klo 9-13 

• To 23.12.2021 palvelemme klo 9-13 

• Pe 24.12.2021 suljettu, jouluaatto 

• Ma 3.1.2022 palvelemme klo 9-17 (kuukauden 
ensimmäinen arkipäivä) 

•  To 6.1.2022 suljettu, loppiainen 

Hätätilanne? Kiireellisistä huolto- ja korjaustar-
peista tulee aina ilmoittaa välittömästi puheli-
mitse päivystävälle huoltoyhtiölle, katso huolto-
yhtiöiden yhteystiedot nettisivuiltamme.  

Joulusauna 
Osassa asuntokohteistamme ei ole sau-
naa kaikissa asunnoissa. Näissä kohteis-
sa järjestetään erikseen joulusaunamah-
dollisuus talon yleisissä saunoissa. Kodin-
portaalin varauskalenteriin on avattu yli-
määräisiä vuoroja varattavaksi 24.12. klo 
10.00–22.00 välisenä aikana. Vuorot vara-
taan normaaliin tapaan Kodinportaalin 
varauskalenterista. Käyttäjille lisätään 
yksi ylimääräinen varauskerta joulusau-
naa varten, joten joulusaunan varaami-
nen ei vaikuta normaaleihin varauskiinti-
öihin. Edellä mainittu poikkeusaikataulu 
koskee vain jouluaattoa. 

Asiakaspalvelun tavoitat kiireettömissä 
asioissa laittamalla viestin asukassivustol-
la. Kiireettömät huoltopyynnöt ilmoite-
taan vikailmoituksella.  

https://asukassivusto.poas.fi/
https://poas.fi/asukkaalle/huoltoyhtiot/
https://poas.fi/asukkaalle/huoltoyhtiot/
https://asukassivusto.poas.fi/
https://asukassivusto.poas.fi/
https://poas.fi/asukkaalle/ilmoita-verkossa/vikailmoitus/


POASin asuntoja vuokrataan kohteesta riippuen 
opiskelijoille ja alle 30-vuotiaille nuorille, jotka 
käyvät töissä. Vuokrasopimuksen ehtojen mu-
kaisesti asumisoikeus tarkistetaan asuntokoh-
teissa aika ajoin.  
 
Asumisoikeuden tarkastuksessa pyydämme 
kohteen asukkaita toimittamaan todistuksen tai 
muun liitteen, jonka avulla varmistetaan, että 
asukas täyttää kohdekohtaiset asukaskriteerit.  

Asumisoikeuden  
tarkastus 

Jos vuokrasopimus on useamman henkilön ni-
missä, vain yhden sopimusosapuolen tulee toi-
mittaa tarvittavat liitteet.   
 
Opiskelijoille ei ole ikärajoja, mutta valmistumi-
sen jälkeen opiskelijakohteissa saa asua enintään 
vuoden ajan.  Opiskelijakohteet on merkitty net-
tisivuiltamme löytyvään asuntohakuun. 
 
Mikäli asumisoikeus ei täyty, sopimus irtisano-
taan. Vuokranantajan irtisanoessa vuokrasopi-
muksen irtisanomisaika on kuusi kuukautta, jos 
huoneiston vuokrasuhde on kestänyt yhtäjaksoi-
sesti vähintään vuoden. Muussa tapauksessa irti-
sanomisaika on kolme kuukautta. 

Vuosihuoltoja ja säätö-
töitä asuntokohteissa Toteutamme mm. lämmitys- ja ilmanvaihtojär-

jestelmien säätö- ja puhdistustoimenpiteet mo-
nissa asuntokohteissamme vielä loppuvuoden ai-
kana. Toimenpiteistä voi aiheutua häiriötä asuk-
kaille, ja monet työt edellyttävät myös käyntiä 
asunnoissa. Tiedotamme kohdekohtaisista töistä 
ja aikatauluista erikseen. Pahoittelemme tilan-
teesta aiheutuvaa haittaa! 

Satoja vanhoja pyöriä 
kierrätykseen 

Rikkinäiset tai itselle tarpeettomat tavarat hylä-
tään valitettavan usein asuntokohteen yleisiin ti-
loihin tai piha-alueille. POAS siivosi viime kesänä 
noin 200 hylättyä polkupyörää 13 asuntokoh-
teesta, vaikka siivouksessa kerättiin pois ainoas-
taan merkitsemättömät ja kaikkein huonokun-
toisimmat tai täysin käyttökelvottomat pyörät. 
Polkupyöriä säilytetään vähintään kuusi kuu-
kautta, ja alkuvuodesta ne toimitetaan kierrä-
tykseen tai romutettavaksi.  
 
Kaikki pyöriin liittyvät toimenpiteet, kuten nii-
den kerääminen, kuljetus, varastointi ja romut-
taminen, aiheuttavat POASille ylimääräisiä kus-
tannuksia, jotka olisivat helposti vältettävissä. 
Polkupyörät ja potkulaudat kuuluvat metallin-
keräykseen. Tampereen jäteasemat ottavat koti-
talouksien metallijätettä vastaan ilmaiseksi. 

Tiesitkö? 
Pirkanmaan jätehuollon nettisivuilta 
löytyy kattava jätehaku, josta löydät 
lähes minkä tahansa asumiseen  
liittyvän tavaran kierrätysohjeen! 

Koronatilanteen pitkittyessä monia säännöllisiä 
ylläpito- ja huoltotoimenpiteitä on jouduttu siir-
tämään myöhempään ajankohtaan. Kiinteistö-
huollossamme puretaan nyt kertyneitä töitä, ja 
tästä johtuen huollossa on ruuhkaa.  

https://asuntohaku.poas.fi/
https://pjhoy.fi/lajitteluhaku/
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Ota uudet  
yhteiskäyttöautot  

käyttöön 
POASilla on kolme yhteiskäyttöautoa, jot-
ka ovat kaikkien asukkaiden käytettävissä. 
Autojen sopimuskumppani on vaihtumas-
sa, ja alkuvuodesta 2022 kaikki autot vaih-
tuvat täyssähköisiin Nissan Leaf -autoihin. 

1. Rekisteröidy AimoParkin palveluun osoitteessa 
www.aimosharing.fi liittymiskoodilla AimoKärki 

2. Luo käyttäjätunnus ja salasana sekä anna maksukor-
tin tiedot 

3. Suorita vahva tunnistautuminen, jonka linkki lähete-
tään sähköpostiisi 

4. Kun rekisteröityminen on vahvistettu, saat ilmoituk-
sen sähköpostiisi. Huomioithan, että tässä voi kestää 
pari arkipäivää.  

5. Nyt pääset varaamaan auton käyttöösi osoitteesta 
www.aimosharing.fi 

Uusien autojen sijainti  
ja käyttöönottoaikataulu: 

• 30.11.2021 Uusi yhteiskäyttöauto Kalevas-
sa Jäähallinkaaren uudessa kohteessa, 
auto sijaitsee ulkopysäköintialueella 
osoitteessa Jäähallinkaari 4. 

• 3.1.2022 Uusi auto Hervantaan. Auto si-
jaitsee jatkossakin tutulla paikallaan In-
sinöörinkatu 19 pysäköintialueella Duon 
kauppakeskuksen vieressä. 

• 1.2.2022 Uusi auto Nuolialantielle osoit-
teeseen Nuolialantie 48. 

Näin rekisteröidyt käyttäjäksi 

Kaikissa yhteiskäyttöautoihin liittyvissä ky-
symyksissä voit olla yhteydessä suoraan 
AimoParkin asiakaspalveluun. Yhteystie-
dot ja tarkemmat käyttöohjeet löydät net-
tisivuiltamme:  poas.fi/yhteisautot 

POAS toivottaa rauhallista  
joulun aikaa sekä onnea  

ja menestystä vuodelle 2022! 
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